
 بيان بأمساء الطالب يف مدارس الرتبية العملية 
 يوم اخلميس –عام  –لغة اجنليزية  -الفرقة الرابعة  

 

 المشرف العام أ.د/ شعبان حلمي 

 1ع.ز/4رقم المجموعة:  
 المدرسة: الثانوية العسكرية بنين  اســم

   حمدي كامل عبد الكريم أ.  :المشرف اســم 
 سوهاج -الوظيفـــة : موجه ثانوي   

 2.ز/ع4 رقم المجموعة:
 الثانوية العسكرية بنين    اســم المدرسة:

   عادل نعيم لبيب أ/ اســم المشرف:  
 المنشاة -موجه ثانوي الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 احمد حسن احمد محمد
 احمد حشمت رضوان عبدالعظيم
 ياسالم احمد عبد الرحمن قناو
 اسالم محمد عبد الرحيم محمد
 حازم عصام عزالدين محمود

 حازم محمد احمد األمير
 حسام الدين اسعد عبدالحميد احمد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 يحسام على صديق عبدالبار
 يحسن على صديق عبدالبار

 صالح الدين ابراهيم محمود ابراهيم
 محروس يكيرلس عادل لحظ

 محمد كمال علي محمد
 مينا عماد أديب زارع
 يناصر محمد احمد هالل

 حسام فوزي محمد أحمد 

 3ع.ز/4م المجموعة  4
اسـم المدرسة: أسماء بنت أبي بكر الثانوية 

 بنات 
 اســم المشرف: أ. إيمان عثمان عبدالرحمن  

 أ بالمدرسة0الوظيفـــــــــــة: م

 4ع.ز/4رقم المجموعة 
 أسماء بنت أبي بكر الثانويةاســم المدرسة: : 

 بنات 
 اســم المشرف: أ. محمد أحمد حسن 

 المراغة –موجه ثانوي  الوظيفـــة: 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 محموداسراء احمد على 
 اسراء بخيت عزوز حافظ

 اسراء فتحي محمد عبد النبي
 اسراء محمد احمد مصطفي

 يمحمدين وزير ياسراء وزير
 بكر عبداللطيف تغيان اسماء ابو

 اسماء حلمي محمد السيد
 اسماء خلف احمد متولى

 ياسماء خلف البدرى عبد الراض
 اسماء خيرى السيد عبد هللا

 اصاله احمد محمد احمد
 احمد عبدالحليم بدوىاالء 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

 االء صالح محمد خلف
 الهام حسين جاد الرب شهاب 

 الهام محروس ابو اليزيد عبد هللا
 الهام محمد اسماعيل عبد الاله

 خلف حسن محمد يمانأ
 اماني رشوان محمود رشوان

 محمود محمد سالم يامان
 امل جمال سعيد احمد
 أحمدامل صابر محمود 

 اميره السبع الصغير الدمرداش عبد 
 اميره حسين احمد عبد النعيم
 اميمة احمد محمود عبد الكريم

 



 بيان بأمساء الطالب يف مدارس الرتبية العملية 
 يوم اخلميس –عام  –لغة اجنليزية  -الفرقة الرابعة  

 

 المشرف العام أ.د/ شعبان حلمي 

 

 5ع.ز/4رقم المجموعة:   
 أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات  المدرسة: اســم

 المشرف: أ. محمد نصر محمود 
 أ بالمدرسة0الوظيفـــــــــــة: م

 

 6ع.ز/4رقم المجموعة: 
 اســم المدرسة: الشهيد طيار الثانوية بنات 

 اســم المشرف: أ. محمود أحمد عبد الموجود 
 سوهاج  –ثانوي  الوظيفـــة: موجه 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 ايمان ابراهيم احمد محمد
 ايمان السيد احمد محمود
 ايمان حسان محمد مهران
 ايمان رمضان رجب محمد
 ايمان عاطف سليمان احمد
 ايمان محمد احمد حسين

 ايناس باسيليوس موريس جادهللا
 ايه هللا عصام احمد

 جاكلين سمير ماصخ بشاى
 جهاد عبد الدايم محمد حسن محمد 
 جيهان عز العرب خلف هللا احمد

 حسناء احمد رشاد محمد
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 حسناء على ابراهيم محمود
 الغيط محمود ابو يحسناء فتح

 عبد الناصر محمود محمد حنان
 خالد السيد عبد العال ةحنيف

 خلود خالد عطيه ابراهيم
 داليا مؤمن محمد محمد صديق

 دميانة اشرف لبيب خير
 دميانه عادل ابراهيم خليل

 دنيا بخيت احمد محمد
 دنيا نور فريد ابو المجد

 راندا عبد الرحيم محمد على
 محمود ابراهيم يرانيا حنف

 

 7ع.ز/4رقم المجموعة   
 اسم المدرسة : الشهيد طيار الثانوية بنات 

    راضي نظيم خلةأ.  :المشرف اســم 
 .المنشاة –الوظيفـــة : موجه ثانوي   
 

 8ع.ز/4رقم المجموعة  
  التجارية المتقدمة اســم المدرسة: الثانوية

 أ. ألفت محمد علي   :المشرف اســم
 .المنشاة –الوظيفـــة : موجه أول   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 رانيا صدقي سعد غالي
 رانيا عبدالكريم عبدالاله عباس

 ابو العال عبد اللطيف يرحاب حلم
 رحاب عاطف فهمى محمد
 رحمه بخيت احمد عبد ربه
 رحمه محمود احمد عمر

 رضا محمد عالم عبد المجيد
 ريهام محمد عبده مصطفى
 رنا البطل بخيت عبدالرحمن

 الحمد حسن عبدالكريم ساره ابو
 سماح جمال رشاد عالم
 الحافظ سميه رفعت أحمد عبد

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

 سندس سعد محمود السيد
 سها رفعت احمد السيد

 سوزان خلف محمد عبد الرحيم
 زيد سوزان عوض محمد ابو
 شاديه ثروت أحمد حسن
 العالشروق عادل محمد عبد 

 شرين خالد رشاد يوسف  عبدالعال
 علي يشيماء احمد فاو

 شيماء حسن محمد عبد الموجود
 الغيط السيد شيماء عبد الكريم ابو
 بكر صفيه جمال محمود ابو
 عبير خلف حنفي محمد
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 المشرف العام أ.د/ شعبان حلمي 

12 
 

 9ع.ز/4رقم المجموعة :
  التجارية المتقدمة اسـم المدرسة: الثانوية 

 اســم المشرف: أ. عزة عبد العال محمد 
 سوهاج–الوظيفـــــــــــة: موجه ثانوي 

 10ع.ز/4رقم المجموعة :
 المدرسة: الشيماء الثانوية بنات  اســم

 أ. أمل رمسيس صادق  :المشرف اســم 
 سوهاج –الوظيفـــة : موجه ثانوي   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 عبير محمد محمد عبد هللا
 عزه عبد الباسط رمضان سيد

 عفاف عبد الحميد رضوان عبد العال
 عال محمود حسين مرسى

 علياء عبد الناصر عمران على
 غاده كاظم رشاد جمعه

 غاده محمد السيد محمود
 غاده محمد محمد احمد

 فاطمه زكى عبدالاله محمد
 فاطمه مصطفى السيد عبد العال
 فرحه جالل محمد عبدالرحمن

 عبد الحافظ فرحه داود بكر
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 فرحه مدحت عبد المنعم علي
 لبنى خلف فتح الباب احمد

 مادونا ميالد جابر جيد
 مارتينا اشرف بخيت قلدس

 يعقوب عبد المسيح  بطرس  يمار
 ماريان ماهر محروس رفلة
 مارينا عماد باسليوس ايوب
 مروه أبو القاسم محمد محمد
 مرثا جرجس بخيت عوض
 مروه حسين احمد محمد

 مروه رضا احمد عطيت هللا
 مروه عصام الدين خلف

 
 

 11ع.ز/4رقم المجموعة
 اســم المدرسة: الثانوية بنات

 اســم المشرف: أ. خالد عبد الستار حافظ 
 م.أ بالمدرسةالوظيفـــــــــــة: 

 12ع.ز/4رقم المجموعة: 
 اســم المدرسة: الشيماء الثانوية بنات

 اســم المشرف: أ. نجالء عثمان احمد  
 سوهاج -موجه ثانوي  الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 يمريم احمد على هريد
 الحارس عبدالعليم عطية مريم عبد

 منار خالد عبدالحفيظ احمد
 منار محمد عبدالرحمن محمود
 منار مومن محمد عبد الرازق
 منة هللا إبراهيم محمد يس  

 طارق عبدالمجيد مصطفى منة هللا
 المبدى محروس هللا محمد عبد منة

 ندا عبد الحميد محمد محمد
 ندا عصام الدين عبدالرحمن احمد

 على يندى ابراهيم عدل
 ندين عصام الدين عبدالرحمن احمد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

 هللا توماس نرجس وليم شكر
 ينرمين خيرى أحمد حفن
 احمد ينسرين محمد الزهر

 نور رمضان جابر عبد الاله
 نورا محمد على محمد
 نورا ناجى حماد محمود

 مصطفى صديق ينوران حمد
 الحسن محمد حسين نورهان ابو

 يمحمد السنوس ينورهان السنوس
 لبان سعيد ينورهان رسم

 نورهان عمر عبدالرحيم عبدالسميع
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 المشرف العام أ.د/ شعبان حلمي 

 

 

 13ع.ز/4رقم المجموعة: 
   الثانوية بنات اســم المدرسة: 

 أ/ السيد فتحي السيد  اســم المشرف: 
 سوهاج -الوظيفة : موجه ثانوي

 

 14ع.ز/4رقم المجموعة:   
 الثانوية بنات المدرسة:  اســم

 أ/ أحمد السيد رفاعياســم المشرف:  
 سوهاج –الوظيفة : موجه ثانوي 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

 نيرمين حسن همام ابراهيم
 محمد عبدالرحمن هاجر عبدالرحمن

 هاجر محمد على محمد
 يهالة احمد موسى عبدالغن
 هبه حامد حافظ عبدالحميد
 يهدى  عيسى  عبدة  قبيص

 الحافظ عبد يحلم يياسمين قدر
 ياسمين محمد ابراهيم عبدهللا

 هيم قطبابرإياسمين محمود 
 ياسمين محمود السيد محمد
 يوستينا عماد نعيم حبيب

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 اسراء على عبد الكريم على
 اسماء محمد احمد عبد الحميد احمد

 أميرة محمد ناصر أحمد 
 االء رفعت موهوب عبد الكريم متولى

 شيماء عاصم عبدالعال محمد
 شيماء محمود محمد فرج السيد جوده
 منار زين العابدين عبدالرحيم حسانين

 مريم رافت صابر السيد
 هبه عبدالعال ثابت محمود على

 هدير ناصر خليفه محمود
 بدوى ييمنى طلعت زهد

 

 


